
Centerrådsmøde onsdag den 9-10-2019 
Fraværende:  Jan V. Olesen, Kirsten Brunsborg 

Ordstyrer:  Solveig Hitz 

Referat fra den 11-9-2019:  Godkendt 

Centerråd: På årets julemarked vil der som noget nyt være 4 stande med bla.a. 
udefrakommende stadeholdere. Det være sig: træarbejde, børnetøj, smykker og 
patchwork m.m. fra ”Flittige Hænder”. 

Vi har modtaget et forslag om afholdelse af et arrangement: ”Mit kæreste eje”, eller 
”Hvad er det værd”. Vi undersøger mulighederne.  

Centerrådets taskeskabe, i forrummet til dametoilettet, har fået nye nøgler. 
Forsvundne nøgler erstatter man selv. 

Tirsdag den 29-10-2019 kl. 12.30 afholdes igen et møde med formænd og 
tovholdere, så vi kan genopfriske de forskellige gøremål ved det kommende 
julemarked. 

Opgaverne ved ”Gule Ærter” den 25-10-2019 blev fordelt. 

Kørsel til banken i privat bil, vedrørende Østergaard’s økonomi afregnes med 
statens takst kr. 3.56 pr. km. 

Kasserer Benny Queiser er efter eget ønske trådt ud af Centerrådet pr. 11-9-2019. 
Regnskaber og materialer overdrages til regnskabskyndig Hans Hermann Johansen 
den 25-10-2019. 

Skattefolkene som holder til bag det kreative rum har fået bevilget en ny printer. 

Vi har fået monteret belysning på stakittet mod halvtaget. De 3 lamper vi fik  
doneret er monteret på indersiden af skuret. 

Vi har fået mange positive tilbagemeldinger omkring fællesjubilæet: Østergaard 40 
år, og ØBS 20 år. Fejringen var en stor succes med fantastisk underholdning og flot 
forplejning fra Meny i Kirke Hyllinge. Dog var det trist, at 30 personer åbenbart 
syntes, at det var i orden at blive væk uden at melde afbud. DET ER IKKE I ORDEN. 
Der bliver jo naturligvis købt ind udfra antal tilmeldte på listerne. 

Vi takker Ældre Sagen for blomster, Lejre Øst for vine og strikkeklubben for den 
flotte grønne plante. 



I uge 46 påbegyndes fremstillingen af kranse og dekorationer i kælderen. 

Der vil ved Julemarkedet være parkeringsmuligheder ved dagskolen ved siden af, og 
parkeringspladsen hos Frysetørring. 

Julebanko afholdes den 3-12-2019 kl. 13.00. Dørene åbnes kl. 12.00. 

Centerrådsmedlemmer forhører sig hos handlende om muligheden for sponsorgaver 
til amerikansk lotteri. 

Den 5-2-2020  afholdes demonstration af magnetsmykker. Nærmere information 
senere. 

Nyt fra Solveig: Den 1-1-2020 indføres af Lejre Kommunes renovation 
affaldssortering på Østergaard. 

Den 20-11-2019 er der brandsyn. Driftsjournal står i receptionen i rød mappe. 

Der er mange positive tilbagemeldinger omkring ”Frivillig Fredag” på Ledreborg. 

Torsdag den 7-11-2019 kl. 9.30 – 11.30 afholdes brunch i Karleby Forsamlingshus for 
frivillige. Tilmelding på tlf. 4640 0184 

Mange har bemærket det fine arbejde på vore udenoms arealer, og der er meget 
ros til havefolkene. 

Det reviderede formålspapir er godkendt. 

Forårsprojekt 2020: Møde med vej og trafik vedrørende parkeringsforhold og evt. 
afgrænsning mod rækkehusene. 

Hjemmesiden kører perfekt med Mogens Neumann som primus motor. 

Ingen ansøgninger til ØBS denne gang. 

 

Næste Centerrådsmøde: Tirsdag den 12-11-2019 kl. 12.30 

Ref.: Lisbeth Andersen 

 

 

 



Centerrådsmøde onsdag den 9-10-2019 

Centerrådet vedstår ved underskrift, at kasserer Benny Queiser er fratrådt 11-9-19. 
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Ref.: Lisbeth Andersen 

 


